
Utrecht, 10 mei 2015

Beste reisgenoot

We gaan op reis. In dit pakketje ontvang je wat reisbescheiden en vertrekinformatie. Allereerst, we vinden 
het heel leuk dat je voor dit intervisietraject hebt gekozen, een traject dat plaats vindt in het kader van het 
Leernetwerk Samenspel Burgerinitiatieven en Overheden in het Groene Domein. 

De reis begint 19 mei in De VIPbus, de rijdende winkel van inspiratie en innovatie. Wij pikken je graag op om 
13.45 uur te Utrecht Centraal aan de Jaarbeurszijde (bij de bussen). We vragen je het blik, wat je in dit  
pakket aantreft, met je mee te nemen. Dit is jouw blik op jouw professionele toekomst. Deze startsessie 
duurt tot 16.45 en zetten we je om 17.00 uur weer af bij het Centraal station in Utrecht. 

Tijdens het vervolg van deze reis zullen we de obstakels en uitdagingen die je in je dagelijkse werk tegen-
komt onder de loep nemen. Hoe het verloop van de reis er verder uitziet weten we nog niet precies. Dat 
willen we samen doen met alle reisgenoten waarbij iedereen voor zichzelf het ambitieniveau bepaalt. Dat 
maakt dit leertraject tot een bijzonder professioneel avontuur. Wat wij als reisbegeleiders van jou vragen is 
een actieve inbreng en bereidheid om echt en onbevooroordeeld te luisteren naar anderen en waar je kunt 
te reflecteren. 

Wij zullen je uitdagen en ondersteunen waar nodig. Jeroen Kruit en Rosalie van Dam zullen als begeleiders 
vooral inzichten, kennis en ervaringen vanuit onze onderzoek kennis over de relatie overheid – burger in-
brengen. Dit is het theoretische kader waarin praktische stappen en inzichten kunnen gaan nestelen. Dennis 
Nolte zal in de rol van activator het reisgezelschap uitdagen om tot zijn of haar essentie te komen en te ver-
talen in praktische strategieën. Om hiermee op het gebied van het nieuwe samenspel en burgerinitiatieven 
persoonlijke doorbraken te kunnen maken. 

Wij hebben er alvast veel zin in. 

REISTIJDEN / 19 MEI 2015 - UTRECHT CS - JAARBEURSZIJDE

13:45 uur: Verzamelen bij De VIPbus: CS Utrecht, Jaarbeurszijde (bij de bussen)
14:00 uur: Vertrek van De VIPbus 
17:00 uur: Einde: terug bij Utrecht CS

Verdwaald? Meld je bij Dennis: 06 28947378

PROGRAMMA

• Introductie & kennismaken
• Blik op de toekomst: formuleren van persoonlijke leervraag
• Reflecteren & ervaringen delen mbt de leervragen
• Inblikken van voornemens: Bepalen en stimuleren van individuele  
   of gezamenlijke acties 
• Koers bepalen leertraject

uw touroperators zijn:


